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Editorial
Η σύγχρονη επιστήμη της
κοινωνιολογίας προσεγγίζει και
ερμηνεύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο
την ανθρώπινη συμπεριφορά με
βάση την χρονική περίοδο γέννησής
μας. Θα σταθούμε στο πως το
γεγονός αυτό έχει καθορίσει τη
σχέση μας με την τεχνολογία.
ΤΑ ΜΩΡΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
τσι ονομάζεται η γενιά που

Έ

γεννήθηκε την περίοδο 1946-1964.
Σύμφωνα με ακριβείς υπολογισμούς
περίπου το 30% του πληθυσμού της
Γης ανήκει σήμερα σ` αυτή τη γενιά.
Είναι δηλαδή οι ηλίκες 50-70 ετών.
Ονομάσθηκε έτσι γιατί μετά τον
Β` Παγκόσμιο Πόλεμο ακολούθησε
μία πραγματική δημογραφική έκρηξη
σ` όλον τον κόσμο και ειδικότερα στη
δύση. Η γενιά αυτή αμφισβήτησε τα
πάντα: απο τον τρόπο αμφίεσης μέχρι
την πολιτική. Υιοθέτησε απίθανα
δόγματα αλλά ήταν σ` έναν μεγάλο
βαθμό από αδιάφορη έως τεχνοφοβική

Τα μωρά της έκρηξης, η γενιά Χ & η γενιά Υ

ως προς τα πενιχρά σε σχέση με
σήμερα, επιτεύγματα της τεχνολογίας.
Την ενδιαφέρει πρωτίστως π.χ.
η απόλαυση ενός καλού δείπνου με
καλή παρέα και καλό κρασί παρά οι
δυνατότητες του νέου... iΡhone και
άλλα πολλά μιας και αρκετοί από
εσάς που διαβάζετε την στήλη είσαστε
όλοι... μωράκια της έκρηξης και
καταλαβαίνετε πολύ καλα τι λέω!
Η ΓΕΝΙΑ Χ
Η γενιά αυτή περιλαμβάνει τις ηλικίες
από 40 ως 50 χρονών, δηλαδή όσους
γεννήθηκαν μεταξύ 1965-1975.
Η δεκατία αυτή υπήρξε πράγματι
συγκλονιστική και μεστή από
γεγονότα και κινήματα: Χίπις, πόλεμος
Βιετνάμ, διδακτορία, σεξουαλική
απελευθέρωση και πολλά άλλα.
Όσον αφορά την τεχνολογία,
η γενιά αυτή συμαδεύτηκε από την
εμφάνιση και είσοδο της τηλεόρασης
στην καθημερινότητα με τρόπο βίαιο
και καθοριστικό.
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Μια άλλη ερμηνεία της σχέσης μας με την τεχνολογία
Οι νέοι αυτής της γενιάς ενηλικιώθηκαν σε μια κοινωνία που λάτρευε τον υλικό
πολιτισμό τον οποίο απόλαυσε κατηγορώντας παράλληλα τους γονείς της ως άπληστους
αδυνατώντας να κατανοήσει γιατί αυτοί δουλεύουν ακόμη 12 ώρες το 24 ώρο...
Η ΓΕΝΙΑ “Υ”
Είναι οι σημερινοί νέοι δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από το 1990 μέχρι το 2002. Είναι
στην πλειοψηφία τους τα παιδιά των “μωρών της έκρηξης”. Γεννήθηκαν στην καρδιά
της ψηφιακής επανάστασης με το smartphone στη ... κούνια, με προφίλ στο FB, μόνιμα
δικτυωμένοι, ράθυμοι να απομνημονεύσουν οτιδήποτε μιας και γι΄αυτούς όλα τα θυμάται
το Google και όλα μπορούν ν` ανέβουν και να περιμένουν στο σύννεφο και στις αχανείς
μνήμες του υπολογιστή τους.
Οι παλιότεροι μιλούσαν για το “χάσμα των γενεών”. Ίσως εμείς πρέπει να μιλήσουμε
σήμερα για την... άβυσσο των γενεών με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον των
επιχειρήσεων μας, μιας και οι νέοι αυτής της ηλικίας θα πρέπει σύντομα να τις
στελεχώσουν και να τις διευθύνουν. Άντε τώρα να συνεννοηθείς εύκολα μ` έναν πιτσιρικά
που κάθεται στην παραλία με κλειστά τα μάτια κι ακούει μουσική από το smartphone
ενώ εσύ δεν χορταίνεις το τοπίο, τους πλαφασμούς των κυμάτων και την... καλλίγραμη
μελαχρινή στην διπλανή ξαπλώστρα! Γι` αυτό θα τρελλαθούν οι κάλπες την ερχόμενη
Κυριακή και οι δημοσκόποι θα πέσουν γι` άλλη μια φορά πολύ μα πολύ έξω στις
προβλέψεις τους.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Νέα Σχεδίαση Νέα Ύλη Νέο ΤΕΥΧΟΣ
ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Θέμα: ‘‘Διασκέδαση’’,
Σχόλια & κριτικές σε 34 σελίδες

ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ
Τα συνηθισμένα
λάθη και πως να τα
αποφύγετε

HI-KEY
LOW-KEY

Πειραματισμοί
με φωτισμούς
γγια εντυπωσιακά
εφέ

LIGHTROOM
Γνωριμία με το
πρόγραμμα
& οι πρώτες
ασκήσεις

ΤEST

• Nikon D7200
• Canon G3X
• Fujifilm X-T10
• Panasonic G7

PORTFOLIO
Π. ΚΑΣΙΜΗΣ
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H ιστορία της μουσικής
Μέσα σε 6 λεπτά

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E: Τάκης Τζίμας, "#"$% &$': Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
()"$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

www.photo.gr

*+,): Άννα Μανουσάκη
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I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογραφίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους.
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχωρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργική ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με απόλυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτόματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέροχα αποτελέσματα που θα μπορείς να τα μοιραστείς στη στιγμή με
το ενσωματωμένο Wi-Fi. Ποια είναι η λήψη των ονείρων σου; Βγες
έξω και κατάγραψέ την με τη Nikon.

Φωτ.: © Isabelle & Alexis

I AM THE PERFECT SHOT

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

Nikon D-SLR_21x28.indd 1
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τώρα η συνήθης προσέγγιση ήταν να γίνει
λήψη πολλαπλών καρέ με διαβάθμιση στην
έκθεση (bracketing) και μετά συνένωση
σε ένα καρέ (HDR High Dynamic Range).
Οι ερευνητές του ΜΙΤ με το project ΜΙΤ
Μodulo (μια ειδική φωτ. μηχανή για ακαριαίο
HDR) προτίμησαν να κατέβουν σε επίπεδο
φωτοδιόδου (κάθε pixel ξεχωριστά). Μόλις
το pixel δείξει σημεία ψαλιδισμού (clipping)
δηλ. γεμίσει με πολλά ηλεκτρόνια λόγω του
φωτοβολταϊκού φαινομένου (δεχθεί πολύ
φως) τότε κατά κάποιο τρόπο προκαλούν
την επανεκκίνησή του (reset) σε πραγματικό
χρόνο. Το σύστημα συσχετίζει τον αριθμό των
επανεκκινήσεων και με ειδικό αλγόριθμο δίνει

H ...αλάθητη φωτογραφική μηχανή
Μια ουτοπία που ίσως είναι πραγματικότητα
Κάποτε μιλούσαμε για το αλάθητο του Πάπα και πως σκανδαλίζονταν οι χριστιανοί
των υπόλοιπων δογμάτων από την Παπική έπαρση. Η μεταφυσική πίστη στην
απόλυτη ορθότητα των απόψεων, ισχυρισμών και θέσεων δύσκολα έχει θέση
στον δυτικό ορθολογισμό. Μετά από αιώνες φιλοσοφικών αντιπαραθέσεων τη
γκρέμισε οριστικά ο Descartes με το περίφημο de omnibus disputandum (περί των
πάντων πρέπει να αμφιβάλλουμε). Σταθερά ορθολογιστές λοιπόν, μεταξύ άλλων
και οι φωτογράφοι πάντα αμφέβαλαν, μερικώς ή ολικώς, για την αξιοπιστία των
φωτογραφικών τους μηχανών.

Σ

ταδιακά όμως η τεχνολογία συνωμοτεί να τους ...διαψεύσει. Από τα παροιμιωδώς
αναξιόπιστα φωτόμετρα του 1960 και 1970 με τη βελόνα και τις πρωτόγονες

αυτόματες εστιάσεις της δεκαετίας του 1980, με τον καιρό και με την αλματώδη εξέλιξη
των ηλεκτρονικών, η λειτουργία των φωτογραφικών μηχανών βάλθηκε να μας αποδείξει
το αντίθετο. Ότι μπορεί να είναι απόλυτα αξιόπιστη, να εκμηδενίσει τα λάθη.
Εξάλλου κάθε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σήμερα είναι ένας μικρός υπολογιστής
που όχι μόνον φωτομετρεί και εστιάζει αυτόματα, όχι μόνο εξισορροπεί τα χρώματα
και σταθεροποιεί το κάδρο αλλά κάνει και επεξεργασία in camera. Με γρήγορα
βήματα “αποσφαλματοποιείται” (sic) όλη η διαδικασία και οι παρεμβάσεις του χρήστη
περιορίζονται μόνον στο manual mode. Είναι κάτι αντίστοιχο με τα fly by wire αεροπλάνα
Airbus που είναι σε τέτοιο βαθμό αυτοματοποιημένα ώστε σχεδόν πετούν χωρίς ...πιλότο.
Η αποσφαλματοποίηση προχωράει ένα βήμα παραπέρα χάρη στην έρευνα: Όπως
μαθαίνουμε, ερευνητές στο ονομαστό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασσαχουσέτης
εξέλιξαν μια κάμερα με πολλές προεκτάσεις. Ας διαβάσουμε την είδηση: Ερευνητές στο
ΜediaLab του Πανεπιστημίου ΜΙΤ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασσαχουσέτης) εξέλιξαν μια
τεχνολογία καταγραφής εικόνων υψηλού κοντράστ σε μία μόνο λήψη χωρίς ψαλιδισμό. Μέχρι
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την τελική τιμή φωτεινότητας. Η τεχνολογία
Modulo αξιοποιεί την πολύ μεγάλη ταχύτητα
(αριθμό δειγματοληψιών σε μονάδα χρόνου)
των σύγχρονων CMOS chip. Τι προεκτάσεις
έχει η ανακάλυψη; Ότι πρακτικά η φωτογραφική
μηχανή γίνεται αλάθητη σε θέματα εκφώτισης,
έχει τεράστια δυναμική περιοχή και μπορεί κάθε
φωτοδίοδος pixel να εκμεταλλεύεται μόνον
τον ιδανικό αριθμό ηλεκτρονίων αποφεύγοντας
φαινόμενο ψαλιδισμού που ευθύνεται για τις
καμμένες περιοχές ή σκοτεινιάσματος.
Φανταστείτε. Ένα κόσμο όπου οι
φωτογραφικές μηχανές εστιάζουν πάντα
σωστά (με προχωρημένα υβριδικά
autofocus που συνδυάζουν phase detect/
contrast detect) που φωτομετρούν με
100% ακρίβεια με τεχνικές fuzzy logic και
βγάζουν εικόνες HDR οut of the box, που
εξισορροπούν τέλεια τα λευκά και όλα
τα χρώματα, που δεν έχουν θόρυβο στα
ψηλά ISΟ, που δε βγαίνουν κουνημένες
(optical stabilizer), που βρίσκουν μόνες το
θέμα (λέγε με face detect). Mήπως είμαστε
πραγματικά μπροστά στην αλάθητη κάμερα
και δεν το έχουμε καταλάβει; Μια σύγκριση
με τις αμέτρητες χαμένες φωτό της εποχής
του φιλμ μάλλον θα μας πείσει...

Π. ΚΑΛΔΗΣ

 5

ON LINE    O IMAGING - E   



 296 •    14   

2015

 6

ON LINE    O IMAGING - E   

Sony A7S II
Εκτόξευση στον αστερισμό 4Κ
Με νωπές ακόμη τις δάφνες από
τις εξαιρετικές επιδόσεις της Α7R II
με τα 42Megapixel, oι σχεδιαστές
της Sony δεν έμειναν στιγμή
αδρανείς, αποδεικνύοντας ότι
το εργοστάσιο κάνει ολομέτωπη
επίθεση στο full frame βελτιώνοντας
συνεχώς τα προϊόντα. Η νέα
απόδειξη είναι η ανανεωμένη A7S
II, με σαφή προσανατολισμό στο
ημιεπαγγελματικό και επαγγελματικό
video και ενσωμάτωση νέων
χαρακτηριστικών που δελεάζουν.
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ασικότερο νέο στοιχείο αποτελεί το video 4K στο format XAVC S με
νέους αλγόριθμους που κατά τους ισχυρισμούς των μηχανικών της Sony
προσφέρουν ανώτερη ποιότητα αφού εξαιρούν τις συνήθεις τεχνικές line skipping
και pixel binning οι οποίες ενοχοποιούνται για μείωση ευκρίνειας. Αντίθετα και
στο 4Κ και στο Full HD η μηχανή δουλεύει με τεχνικές υπερδειγματοληψίας, ώστε
η αξιοποιούμενη πληροφορία να είναι υπεραρκετή για εικόνες υψηλής ποιότητας.
Για παράδειγμα στο Full HD η λήψη στα 100Mbps με frame rate 120fps και full
pixel readout δηλ. καθαρή πληροφορία από κάθε pixel, δίνει δυνατότητα slow
motion ως 4x/5x. Επίσης έχουν εξελιχθεί ειδικά προφίλ video S-Gamut.3Cine/SLog3 και S-Gamut/S-3Log3 που παρέχουν υψηλή δυναμική περιοχή και
χρωματικές διορθώσεις. Άξια μνείας είναι το εντυπωσιακό εύρος 14stop. Aκόμη
υποστηρίζεται το δημοφιλές στους κύκλους των επαγγελματιών εικονοληπτών
S-Gamut/s-Log2.

2015
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Η οπτική σταθεροποίηση πέντε αξόνων
έχει κάνει θραύση τον τελευταίο καιρό στις
mirrorless και την έχουμε δει και στην Α7
ΙΙ και στην hi end A7 R II. Το σύστημα είναι
άκρως αποτελεσματικό αφού λαμβάνει
υπόψη τυχόν κινήσεις και κραδασμούς
σε πέντε άξονες δηλ. γωνιακές κινήσεις
(pitch/yaw), πλάγιες μετατοπίσεις (άξονες
Χ και Υ) και περιστροφική κίνηση (roll).
Βελτιωμένο εμφανίζεται και το autofocus
σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο,
αφού έχει 169 σημεία εστίασης, ενώ το
σύστημα Fast Intelligent AF είναι πιο
ευαίσθητο λειτουργώντας αποτελεσματικά
ακόμη και σε επίπεδο φωτισμού -4ΕV.
Αλλά και στο video έχουμε διπλάσια
απόκριση από το προκάτοχο μοντέλο.
Από το ηλεκτρονικό σκόπευτρο ο χρήστης
θέλει καθαρή και μεγάλη εικόνα. Η
μεγέθυνση 0,78x του ανανεωμένου EVF
δίνει μεγάλη εικόνα στο προσοφθάλμιο
η οποία γίνεται πιο διαυγής χάρη στην
πολλαπλή επίστρωση Ζeiss T*.
Μικρές επεμβάσεις μη ορατές εκ πρώτης
όψεως έχουν να κάνουν με το υλικό στα
πλήκτρα, την ενίσχυση της μεταλλικής
μοντούρας, το silent mode για αθόρυβη
λήψη και την φόρτιση εν λειτουργία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αισθητήρας full frame
35,6x23,8mm Exmor CMOS
Video XAVC S 4K/XAVC S HD/
AVCHD με έξοδο καθαρού HDMI
4K 3840x2160/25p & 24p ή full HD
60p/50p ΥcbCr 4:2:2
Αutofocus: contrast detect 169
σημείων με κατώφλι ευαισθησίας
-4EV
Φωτομέτρηση: πολυζωνική 1200
περιοχών
Eυαισθησία: ISO 100-320K
(επεκτεινόμενη ως 409K)
Kλείστρο: 1/8000-30sec
Stabilizer: oπτικό 5 αξόνων
Ριπή: 5fps
Σκόπευτρο: ΕVF 2,359K pixel 0,78x
Oθόνη: ΤFT 3.0in. 1.228K
Mικρόφωνο: stereo
Interfaces: ΗDMI, miniDIN stereo
μικρόφωνο και ακουστικό, WiFi/
NFC
Μπαταρία: ΝP-FW50
Διαστάσεις¨126,9x95x60,3mm
Bάρος: 627γρ. με μπαταρία
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Canon
Aισθη-τέρας 250Megapixel

H

αέναη αναζήτηση περισσότερων megapixel, η ακόρεστη
πλεονεξία της υπεροχής, ωθεί τους μηχανικούς των εταιριών

imaging σε νέες ιδέες και σχεδιάσεις. Από τη μεριά της Canon έρχεται
η είδηση για τον επερχόμενο αισθητήρα μεγέθους APS-H (φυσικές
διαστάσεις 28,7x19mm) δηλ. κάπου ανάμεσα στο full frame και το
μικρότερο APS-C. Eκεί που εκπλήσσει είναι η τερατώδης ανάλυση
των 250megapixel. Προς το παρόν βρίσκεται στο στάδιο της εξέλιξης
του πρωτότυπου αν και όλες οι εικασίες συμπίπτουν ότι μάλλον θα
αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής εικονοληψίας
8Κ και 16Κ δηλ. του βίντεο υπερυψηλής ανάλυσης που θα καταργήσει

συμβατό με τουλάχιστον 60 από τους φακούς στη γκάμα
Canon EF. Mια πρώτη εκδοχή κάμερας με τον ανωτέρω
αισθητήρα προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2020 στο Τόκιο. Θα έχει ανάλυση 8192x4320pixel

ολοκληρωτικά και τελειωτικά το κινηματογραφικό φιλμ αλλάζοντας
τελείως τα δεδομένα των κινηματογραφικών παραγωγών και
μειώνοντας θεαματικά όχι μόνον το κόστος αλλά και το μοντέλο
διανομής ταινιών. Επίσης έγινε γνωστό ότι ο νέος αισθητήρας θα είναι

με frame rate 120/60fps. Σημειώνουμε ότι η ανάλυση
8Κ για παρατήρηση τηλεοπτικής οθόνης 50in. από
εύλογη απόσταση αγγίζει τη διακριτική ικανότητα της
ανθρώπινης όρασης.

photo.gr
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New Collection

290 series
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Kodak PixPro
SP360-4Κ
Με video 4K
και οπτικό πεδίο 360°

Η

Kodak (λέγε με JK Imaging).

παρουσίασε την αναβαθμισμένη
έκδοση της PixPro SP360, η οποία
μπορεί να κάνει λήψη σφαιρικών
εικόνων 360° και να εγγράψει
video 4K 2028χ2028 στα 50fps. Το
δεύτερο χαρακτηριστικό αποτελεί
τη βασική διαφορά σε σχέση με το
προηγούμενο μοντέλο, που αρκείτο
στην ανάλυση Full HD (30fps). Η νέα
actioncam ενσωματώνει αισθητήρα
BSI CMOS 12MP, υπερευρυγώνιο
φακό με φωτεινότητα f/2.8. και
υποστηρίζει λειτουργία slow-motion
στα 720p-120fps. Προσφέρει
δέκα λειτουργίες προβολής,

Ricoh Theta S

συμπεριλαμβανομένων των Quad
Mode για εφαρμογές ασφαλείας
(π.χ παρακολούθηση χώρων), Flat

Πανοραμικά 360° σε μία λήψη και υποστήριξη Google Street View

Η

ιαπωνική εταιρία παρουσίασε τη νέα έκδοση της Theta, η οποία κάνει λήψη
φωτογραφιών 360° και ανάλυσης 14MP, χάρη σε δύο αισθητήρες 12Megapixel

Magic για περιήγηση σε εσωτερικούς

μεγέθους 1/2.3in. που συνεργάζονται με δύο φωτεινούς φακούς f/2.0 με οπτική
γωνία 180° ο καθένας. Έτσι συνδυαστικά είναι η μοναδική μηχανή που κάνει

χώρους και LiveView για προβολή σε
πραγματικό χρόνο. Εκτός από τα hard
keys ο χειρισμός πραγματοποείται

πανοραμικό 360° ακαριαία και κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμεύσει και σε
κινούμενα αντικείμενα. Εγγράφει video 1080/30p με μέγιστη διάρκεια του clip τα

και με το αντίστοιχο app (για Android
και iOS), χάρη στις τεχνολογίες Wi-Fi

25 λεπτά. Προσφέρει το διπλάσιο ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο-8GB και
ταχύτερο Wi-Fi σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Επίσης, διαθέτει θύρα HDMI

και NFC. Γίνεται υδατοστεγανή με την
προσάρτιση housing, είναι ανθεκτική

για live streaming, ενώ το app (για Android & iOS) προσφέρει πλέον ζωντανή
προεπισκόπηση. Η Theta S όχι μόνο θα συνδέεται με το λογισμικό της Ricoh μέσω

στην σκόνη, τις χαμηλές θερμοκρασίες
(μέχρι -10°C), ενώ αντέχει σε πτώσεις

Wi-Fi, αλλά θα αναγνωρίζεται πλήρως από τη πρόσφατα ανανεωμένη εφαρμογή
Google Street View. Θα διατίθεται σε μαύρο, λευκό, κόκκινο, κίτρινο και μπλε
χρώμα.

από ύψος δύο μέτρων. Επιπλέον, έχει
αισθητήρα ανίχνευσης της κίνησης
για άμεση ενεργοποίηση, αλλά και
δυνατότητα δημιουργίας timelapse
videos. Συνοδεύεται από λογισμικό
μετατροπής video στο φορμά 360° του
youtube. Αναμένεται να είναι διαθέσιμη
τον Οκτώβριο.
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Benro MoveOver
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Benro MoveOver4 04S6

Benro MoveOver8 C08D6

Benro MoveOver12 C12D6

• =>)8 *8,8 4kg • 8 2,6kg
• &8 8,)#) 60cm

• =>)8 *8,8 8kg • 8 2,2kg
• &8 8,)#) 60cm 85,5cm
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Benro MoveOver4 A04S9

Benro MoveOver8 C08D9

Benro MoveOver12 C12D9

• $   4kg • % 3,1kg
• & "   90cm

• =>)8 *8,8 8kg • 8 2,3kg
• &8 8,)#) 90cm

• =>)8 *8,8 12kg • 8 4,5kg
• &8 8,)#) 90cm

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr
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Microsoft
Mobile Fusion
Mετατρέπει το smartphone
σε φουτουριστικό
3D scanner

Τ

ο 3D modelling περιβάλλεται

από σχεδόν μυστικιστικές
προεκτάσεις αφού λίγοι το
αγγίζουν προγραμματιστικά και
θεωρείται προνόμιο των ολίγων.
Το σκηνικό έρχεται να αλλάξει η
Microsoft που σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει
εκπονήσει ένα project με το οποίο
αξιοποιεί οποιοδήποτε smartphone
στο ρόλο ...3D scanner. Στα
πλαίσια λοιπόν του project Mobile
Fusion αναπτύχθηκε ένα app που
μετατρέπει φωτογραφιζόμενα
αντικείμενα σε 3D μοντέλα. Ο
χρήστης προχωρά σε διαδοχικές
λήψεις του αντικειμένου από όλες
τις γωνίες τι οποίες το πρόγραμμα
σκανάρει και συσχετίζει μεταξύ
τους. Μετά σχηματίζει ένα

Sony Xperia Z5 Prenium

χωροδικτύωμα και πραγματοποιεί
στερεοσκοπική επαλήθευση των
διαστάσεων και του σχήματος. Η

Το πρώτο smartphone με οθόνη 4Κ

Τ

α Xperia Ζ5, Ζ5 Compact και Z5 Premium μπορεί να ανακοινώθηκαν μαζί, αλλά
το χαρακτηριστικό-έκπληξη βρίσκεται μόνο στο τελευταίο. Πρόκειται για το πρώτο

δημιουργία 3D μοντέλου γίνεται
σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσα

smartphone παραγωγής που διαθέτει οθόνη 5.5in. ανάλυσης 4Κ (πυκνότητα pixel 806
ppi!. Όσο αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της κάμερας, το

στο smartphone ενώ η πρόοδος
του rendering ειναι ορατή από

Z5 Premium είναι σχεδόν ίδιο με τα άλλα δύο μοντέλα. Έχει αισθητήρα CMOS Exmor
RS BSI 1/2.3in. και ανάλυσης 23MP, ο οποίος συνδιάζεται με φωτεινό φακό f/2.0 και

το χρήστη στην οθόνη, ο οποίος
πληροφορείται για την πορεία

dual-LED flash. Ενσωματώνει επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 810, μνήμη RAM
3GB, αποθηκευτικό χώρο 32GB (επεκτάσιμο έως 200GB με κάρτα microSD) και τρέχει
Android 5.1. Κάνει εγγραφή video 4K, ενώ η μπροστινή κάμερα είναι 5MP. Διαθέτει
υβριδικό σύστημα AF το οποίο συνδιάζοντας τις μεθόδους Contrast Detect και Phase
Detect μπορεί να εστιάσει σε μόλις 0,03 δευτ., σύμφωνα με τη Sony. Επίσης, το
camera app προσφέρει λειτουργία Touch Focus με την οποία ο χρήστης επιλέγοντας το
κατάλληλο σημείο εστίασης κάνει ταυτόχρονα και λήψη της φωτογραφίας. Οι λάτρεις
του mobile photography θα εκτιμήσουν το ξεχωριστό κουμπί για την απελευθέρωση
του κλείστρου. Το σώμα είναι φτιαγμένο από μέταλλο και γυαλί. Οπως και τα
προηγούμενα μοντέλα της σειράς Z είναι ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη. Ακόμα,
ο αισθητήρας ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων ενισχύει την ασφάλεια και

και το βαθμό της ολοκλήρωσης
ή αν λείπουν ορισμένα στοιχεία.
Η ανάλυση δεν είναι τεράστια
αλλά αρκετή για εκτύπωση στους
συνήθεις 3D printer της αγοράς. Το
αντίστοιχο app θα κυκλοφορήσει
για τις πλατφόρμες Android, iOS
και Windows.

παράλληλα επιτρέπει το mobile payment.
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photography+graphic design

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.
89675/ΙΑ/04-07-2013
Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα
54625, Θεσσαλονίκη
Τ 2310 541 148
F 2310 541 709
E info@esp.gr / www.esp.gr

ON LINE    O IMAGING - E   



 296 •    14   

2015

 16

ON LINE    O IMAGING - E   

LG G Pad II
To “καλό” tablet της LG

θ

υμάστε το πρώτο LG G Pad 8,3in.

που είχε κάνει πάταγο με την Full
HD ανάλυση, την κομψή γραμμή και
τις εξτρά λειτουργίες; Με την ίδια,
πλήρως ικανοποιητική ανάλυση
1920x1200γραμμές, έρχεται η νέα
δημιουργία σε μεγαλύτερο μέγεθος
10.1in. Και με πολύ καλύτερη αυτονομία
χάρη στην τεράστια αυτονομία 7400mAh.
Aπό επεξεργαστικής πλευράς είναι
πολύ ισχυρό με CPU Snapdragon 800
και διπλάσια RAM 2GB. Πέρα από τον
εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο μνήμης
16GB υπάρχει και η τυπική για Android
tablet δυνατότητα επέκτασης με
MicroSD ως 64GB καθώς και χώρος στο
“σύννεφο” δηλ. 100GB στην υπηρεσία
OneDrive.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται σύστημα Hasselblad
με σώμα C/M 500 (μαύρο),
filmmagazinne A12 (μαύρο), Viser
Standard, ηλεκτρονικό φωτόμετρο
DMA, TTL, φακοί Zeiss Distagon C
4/50mm, Zeiss Planar C 2.8/80mm,
Zeiss Macro Planar CF 4/120mm,
Zeiss Sonnar C 5.6/250mm, Converter
Vivitar 2x, σωλήνας προέκτασης για
μάκρο, Magazine Hasselblad 100
Polaroid, παρασολέιγ, καπάκια κτλ.
σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ. επικοινωνίας 22940 75245 &
6945535373.
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Epson SC-P400
O μικρότερος φωτογραφικός εκτυπωτής A3 με μελάνια pigment

Ο

νεοεμφανιζόμενος εκτυπωτής A3 χρησιμοποιεί σετ μελανιών επτά χρωμάτων
UltraChrome HiGloss 2 και διαθέτει κεφαλή εκτύπωσης που δημιουργεί τα
μικρότερα σταγονίδια μελανιών(1,5 pl) στην κατηγορία. Περιλαμβάνει ειδική υποδοχή
χαρτιού Fine art, με δίσκο οπίσθιας φόρτωσης. Η εκτύπωση σε συνεχές ρολό έχει
αναβαθμιστεί με δύο στηρίγματα ρολού χαρτιού που επιτρέπουν την εκτύπωση
ακριβείας σε μέσα πυρήνα δύο ιντσών, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Στη περίπτωση
που ο χρήστης επιθυμεί φωτογραφίες με μεγαλύτερο πάχος, υποστηρίζονται χαρτιά
μεγάλου βάρους και πάχους ως 1,3 χλστ. Η κάθε φύσιγγα μελάνης είναι 14 ml. Η
βελτιστοποιημένη ανάλυση φτάνει τα 5760x1440 pixel. Επίσης, δυνατή είναι και η
εκτύπωση σε CD ή DVD. Μέσω της εφαρμογής iPrint για smartphone και tablet, η
εκτύπωση γίνεται και ασύρματα. O SC-P400 έχει διαστάσεις 622x324x219 χλστ. και θα
είναι διαθέσιμος για αγορά από την 1η Νοεμβρίου.

2015
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΣΤΕΙΡΟΥ

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΒΙΝΤΕΟ

Focus.indd 1
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“Aγορές του κόσμου”
Η έκθεση των «f14-κοινόν φωτογράφων»
στην 80η ΔΕΘ

Έ

ως τις 13 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή στο κοινό

η έκθεση “αγορές του κόσμου” της ομάδας
«f14-κοινόν φωτογράφων». Συμμετέχοντας στην 80η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η έκθεση καλεί τους
επισκέπτες, μέσα από τα φωτογραφικά της έργα, να
περιπλανηθούν σε τόπους έντονα αντιθετικά μεταξύ
τους, από πολύχρωμα παζάρια της Ανατολής μέχρι
υπερσύγχρονα εμπορικά κέντρα της Δύσης. Πρόσωπα
άλλοτε χαρούμενα και άλλοτε σκυθρωπά, οι άνθρωποι
των «αγορών του κόσμου» είναι παντού ίδιοι.
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: stand Εμπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, Περίπτερο 16, Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: «f14-κοινόν φωτογράφων», Τηλ.
2310244714, info@f14.gr, http://www.f14.gr

ΕΥΗ ΤΕΜΠΕΛΟΥΔΗ

ΤΑΣΟΣ ΣΟΥΠΑΡΗΣ
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Press Release
Nεα οργανωτική δομή
για την Divitec AE

Η

Divitec AE, ανακοίνωσε τη

νέα της οργανωτική δομή
για την καλύτερη υποστήριξη των
εταιριών που αντιπροσωπεύει στην
Ελληνική αγορά αλλά και του
τμήματος πωλήσεων.
Συγκεκριμένα ο κος Φάνης
Καλαφάτης αναλαμβάνει
καθήκοντα Διευθυντού Πωλήσεων
Ελλάδος αρμόδιος για τις πωλήσεις
και των τριών Business Units
της εταιρίας ( PHOTO , CES,
ΕDUCATION/IT ).
Το ενιαίο τμήμα πωλήσεων υπό
την καθοδήγηση του κυρίου
Καλαφάτη αποτελείται από ικανά
και έμπειρα στελέχη με στόχο
τους την κάλυψη των αναγκών
της Ελληνικής αγοράς και την
διεύρυνση του πελατολογίου.
Ο κος Νίκος Βεζυργιάννης
αναλαμβάνει καθήκοντα Business
Development Manager στις
κατηγορίες CES/ EDUCATION/ IT.
Οι νέες εταιρίες που πρόσφατα
ανέλαβε την αντιπροσωπεία τους η
Divitec AE βρίσκουν στο πρόσωπο
του κυρίου Βεζυργιάννη ένα
έμπειρο στέλεχος του χώρου για
την υποστήριξή τους.
Στόχος η ανάπτυξη νέων

Polaroid Snap
Με τεχνολογία Zink και χαρτί 2x3in.

Η

νέα instant κάμερα της ιστορικής Polaroid κάνει λήψη φωτογραφιών
10Megapixel που μπορούν να αποθηκευτούν σε κάρτα microSD ή να τυπωθούν

σε χαρτί μεγέθους 2χ3in. Η εκτύπωση γίνεται στον ενσωματωμένο εκτυπωτή, ο
οποίος λειτουργεί χωρίς μελάνι χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία Zink. Πρόκειται
για αδιάβροχο χαρτί που δεν μουτζουρώνει και έχει μικροσκοπικούς διάφανους
κρυστάλλους που όταν ζεσταθούν αναπαράγουν το χρώμα. Η φωτογραφία
τυπώνεται σε περίπου ένα λεπτό. Επίσης, προσφέρει τρεις επιλογές λήψης: έγχρωμη,
ασπρόμαυρη και Polaroid Vintage. Η τελευταία μιμείται το αποτέλεσμα των κλασικών
instant μηχανών της εταιρίας (βλέπε Τype 600, SX-70). Ακόμα, έχει αυτοχρονομέτρη
και λειτουργία Photo Booth Mode που βγάζει έξι φωτογραφίες μέσα σε 10
δευτερόλεπτα. H Polaroid Snap θα είναι διαθέσιμη σε μπλε, μαύρο, άσπρο ή κόκκινο
χρώμα.

προϊοντικών κατηγοριών
στα ηλεκτρικά καταναλωτικά
προιόντα, πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών.
Ο κος Κώστας Τάγκαλος
αναλαμβάνει καθήκοντα
Marketing Services Manager της
εταιρίας καθώς και την υποστήριξη
Marketing του Φωτογραφικού
τμήματος, παράλληλα με τα μέχρι
τώρα καθήκοντά του σαν Export
Sales Manager για όλα τα προϊόντα
της εταιρίας.
Επίσης αναλαμβάνει τον
συντονισμό των δράσεων του
τμήματος Service της εταιρίας ,
αλλά και την εταιρική επικοινωνία
και εν γένει τον συντονισμό των
επικοινωνιακών δράσεων της
εταιρίας.
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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ξεκινάει στο Τμήμα
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας
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Zeiss Milvus
Έξι φακοί για φωτογραφία και video 6K

H

γερμανική κατασκευάστρια φακών παρουσίασε μια νέα οικογένεια φακών

με την ονομασία Milvus που προορίζεται για σύγχρονες DSLR υψηλών
προδιαγραφών και για λήψη video 6K. Η εταιρία υποστηρίζει πως οι αισθητήρες

Παραμένουν manual focus αφού η Zeiss
δεν έχει προχωρήσει στην autofocus
τεχνολογία, αλλά επικοινωνούν με το σώμα

του σήμερα με τις ολοένα και υψηλότερες αναλύσεις απαιτούν νέα γενιά φακών για

μέσω ηλεκτρονικών επαφών. Επομένως,

την πλήρη αξιοποίηση τους. Η σειρά περιλαμβάνει έξι φακούς, τους: 21mm f/2.8,

υποστηρίζουν προτεραιότητα διαφράγματος/
ταχύτητας, χειροκίνητη λειτουργία έκθεσης,

35mm f/2, 50mm f/1.4, 85mm f/1.4, 50mm f/2, και 100mm f/2. Τα δύο τελευταία
μοντέλα απευθύνονται σε macro φωτογράφους. Όλοι διαθέτουν μηχανισμό ίριδας
διαφράγματος 9 λεπίδων, στοιχείο anti-reflective, λειτουργία “De-click” (μόνο για
Nikon F) για προηγμένο έλεγχο του διαφράγματος στο video και είναι ανθεκτικοί σε
δύσκολες καιρικές συνθήκες.

καθώς και καταγραφή της εκάστοτε τιμής
διαφράγματος στα μεταδεδομένα EXIF. Θα είναι
διαθέσιμοι τον Οκτώβριο για Canon EF και
Nikon F.

Ανακοινώθηκε το νέο iPhone 6S και το iPad Pro
Apple event 9 Σεπτεμβρίου

Τ

α νέα της δυνατά χαρτιά στη μάχη του ανταγωνισμού και της διαρκούς εξέλιξης
παρουσίασε η Apple στην εκδήλωση της 9ης Σεπτεμβρίου συγκεντρώνοντας τα φώτα

της δημοσιότητας απ” όλο τον κόσμο. Στο προσκήνιο βέβαια το νέο iPhone 6S και 6S Plus,
το οποίο υποστηρίζεται σε πολλά νέα χαρακτηριστικά από το επερχόμενο iOS 9. Το 6S
κατασκευάζεται από ενισχυμένο μεταλλικό κράμα ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά στο
μέλλον τα φαινόμενα με τα “εύκαμπτα” iPhone ενώ ενίσχυση έχει δεχθεί και το γυαλί της
οθόνης. Το πιο πολυσυζητημένο χαρακτηριστικό του νέου iPhone θα είναι σίγουρα το 3D
Touch, μια λειτουργία αντίστοιχη του Force Touch που η Apple εισήγαγε στην τελευταία γενιά
macbook. Mε το 3D touch που αλλάζει τελείως τον τρόπο που λειτουργεί η αφή, και εισάγει
διαφορετικά επίπεδα πίεσης ο χρήστης θα μπορεί να προγραμματίζει τη συσκευή να εκτελεί μια
σειρά από εντολές όπως π.χ. Selfies. Όπως είπε ο Chief Design Office της εταιρίας, Jony Ive,
“Αυτή είναι η επόμενη γενιά του Multi-Touch”. O επεξεργαστής Α9 είναι κατά 90% ταχύτερος
στα γραφικά και κατά 70% σε CPU και περιέχει ειδικό συν-επεξεργαστή που υποστηρίζει τους
αισθητήρες 3D Touch και το Τοuch ID. Στο φωτογραφικό μέρος, αναβαθμιστεί o αισθητήρας
σε 12Megapixel με καλύτερο διαχωρισμό των φωτοδιόδων για μικρότερο θόρυβο. αλλά
και πάλι ο οπτικός σταθεροποιητής ανήκει μόνον στο ακριβότερο μοντέλο 6S Plus. Αλλά
και η εμπρός (Facetime) κάμερα έχει αναβαθμιστεί στα 5Megapixel. Όσο για το γιγάντιο
iPad, η έκδοση Pro με τις 12,9in. και την τεράστια ανάλυση 2732x2048pixel ξεπερνάει toν
ανταγωνισμό και κυρίως τον αρχετυπικό αντίπαλο, το Microsoft Surface 3Pro που έχει 12in.
και ανάλυση 2160x1440pixel. Θα ήταν όμως λάθος να θεωρηθεί ένα iPad Air2 με απλώς
μεγαλύτερη οθόνη. Πέρα από τον ισχυρότερο επεξεργαστή Α9Χ με διπλάσιες επιδόσεις από
το προηγούμενο -ήδη πολύ γρήγορο- chip Α8Χ που εξοπλίζει το iPad Air 2, έχει τέσσερα αντί
για δύο ηχεία, εξτρά Smart Connector για το πληκτρολόγιο (αντιγραφή του αντίστοιχου στο
Microsoft Surface 3) και διαφορετική υποστήριξη επαφικών χαρακτηριστικών όπου το Apple
Pencil παίζει καθοριστικό ρόλο.Όσοι για το επερχόμενο iOS 9 που θα είναι διαθέσιμο από 16
Σεπτεμβρίου, και θα διαθέτει εκτεταμένη υποστήριξη επαφικών λειτουργιών 3D touch, πιο
έξυπνο Siri, βελτιωμένα Apple Maps και Apple Pay, Multitasking για νεώτερα μοντέλα iPad,
νέο virtual keyboard κλπ.
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«Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια…»
Η Αθήνα των περιηγητών σε μια έκθεση

Η

νέα περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου ταξιδεύει τους επισκέπτες σε μια άλλη Αθήνα,
με συνοδοιπόρους Ευρωπαίους περιηγητές. Υπό τον τίτλο «Ένα
όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια…», η έκθεση προσφέρει
ένα νοητό περίπατο στη μνημειακή Αθήνα της περιόδου από
τον 17ο μέχρι και τον 19ο αιώνα. Το πολιτισμικό περιβάλλον
που άνθησε ο περιηγητισμός αλλά και τα σκοτεινά του σημεία,
όπως η αρχαιομανία και η αρχαιοκαπηλεία, έρχονται στο φως
μέσα από 22 εικονογραφημένες περιηγητικές εκδόσεις, 14
πρωτότυπα έργα τέχνης, ελαιογραφίες, υδατογραφίες καθώς
και χαρακτικά από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής
των Ελλήνων. Τα έργα συνδιαλέγονται 35 γλυπτά από τη
συλλογή του Μουσείου ενώ την αφήγηση συμπληρώνουν
τόσο μουσικά ακούσματα από τις πατρίδες των περιηγητών,
όσο και ελληνική μουσική. Επιπλέον οι επισκέπτες της έκθεσης
θα έχουν τη δυνατότητα να προσανατολιστούν καλύτερα στο
μνημειακό τοπίο με τη βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών αλλά
και να αναστοχαστούν μέσα από εικόνες, φωτογραφίες και
επιλεγμένα κείμενα. Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία
με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων ενώ έργα έχουν
δανείσει ακόμη το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και τα
Γενικά Αρχεία του Κράτους.
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Εγκαίνια: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 20.00 (με επίδειξη
πρόσκλησης)
Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44,
Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Κυριακή 8.00 – 20.00
(θερινό ωράριο ως 31/10)
Πληροφορίες: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τηλ.
2132144891, eam@culture.gr, www.namuseum.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές
μπαταρίες ΑΑ Varta

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100
Χρόνια Φωτογραφία".

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών τεσσάρων, πέντε, έξι ή και των επτά εκδόσεων:

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

9,90€

18€

23€

31€

36,5€

42€

47€

Η τιμή τα περιλαμβάνει όλα: Το κόστος αγοράς, το κόστος αποστολής & αντικαταβολής με courier (ACS)

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

KTX_7MONOTHEMATIKA_CD
1 
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Cinemarian
Μαθήματα φωτογραφίας
με τον Ανδρέα Κατσικούδη

Δ

ύο κύκλους σεμιναρίων θα

πραγματοποιήσει ο Ανδρέας
Κατσικούδης σε συνεργασία με το
Cinemarian. Το πρώτο σεμινάριο αφορά
τους αρχάριους της φωτογραφίας και
περιλαμβάνει μια πρώτη εισαγωγή
σε όλα τα είδη φωτογραφίας (π.χ.
ταξιδιωτική, πορτρέτο, φωτογραφία
δρόμου, ρεπορτάζ, γυμνό, καλλιτεχνική
κ.ά.), στη δημιουργική χρήση του
εξοπλισμού που έχει ο κάθε μαθητής
(κινητό τηλέφωνο, compact, SLR
κ.α.), εισαγωγή στην ιστορία της
φωτογραφίας και στην ιστορία της
τέχνης κ.α. Το δεύτερο αφορά κυρίως
φωτογράφους που γνωρίζουν τη
βασική τεχνική της φωτογραφίας και
θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
τους.
Διάρκεια μαθημάτων: Οκτώβριος
2015 - Μάιος 2016, κάθε Τετάρτη.

Breukel

Strand

«Faces. Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή
φωτογραφία μετά το 1990»
Προσεχώς στην Θεσσαλονίκη

Έ

χοντας ήδη παρουσιαστεί στο BOZAR – Palais des Beaux-Arts στις Βρυξέλλες και
στο Nederlands Fotomuseum στο Ρότερνταμ, η έκθεση «Faces. Το πορτρέτο στην

ευρωπαϊκή φωτογραφία μετά το 1990» έρχεται στο τρίτο σταθμό της, το Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν

Στο Cinemarian - Γενναίου

τα έργα 32 δημιουργών οι οποίοι τα τελευταία χρόνια συντέλεσαν στη διαμόρφωση
του ευρωπαϊκού πορτρέτου στη φωτογραφία. Μέσα από έργα φωτογράφων διεθνούς

Κολοκοτρώνη 42 (χάρτης), Κουκάκι,
211 400 2640, info@cinemarian.gr

φήμης αλλά και λιγότερων γνωστών δημιουργών, η έκθεση ερευνά μεταξύ άλλων την
έννοια της κοινωνικής και πολιτικής ταυτότητας στην Ευρώπη σήμερα ενώ θέτει και

Για περισσότερα στοιχεία, ερωτήσεις,
εγγραφές: akatsikoudis@yahoo.com
Τηλέφωνο: 6973409390

προβληματισμούς ως προς τη σχέση υποκειμένου, παρατηρητή και φωτογράφου. Στην
έκθεση συμμετέχουν και τρεις Έλληνες φωτογράφοι, ο Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης με

(απογεύματα).

πορτρέτα καλλιτεχνών, ο Νίκος Μάρκου με το έργο του «Αφηγήσεις της Ζωής» και ο
Στράτος Καλαφάτης με τη σειρά φωτογραφιών «Άθως / Τα χρώματα της πίστης».
Εγκαίνια: Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 20.00 (η έκθεση στο
Μουσείο Φωτογραφίας θα είναι ανοιχτή από τις 12
Σεπτεμβρίου)
Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης,
Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, Λιμάνι &
Αποθήκες Στρατού, Α’ Προβλήτα, Λιμάνι
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης,
Τηλ. 2310566716, data.thmp@culture.gr,
http://www.thmphoto.gr

Garcia Alix
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5η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης
Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο

Κ

αι κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, οι

επισκέπτες της 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να
δουν εκθέσεις του κεντρικού και του παράλληλου
προγράμματος καθώς και μερικές νέες παραγωγές.
Με το 5ο Εργαστήριο Νέων Καλλιτεχνών,
«Romance» να πραγματοποιείται από τις 10 έως τις
19, νωρίτερα, στις 12 Σεπτεμβρίου, το masterclass
του εργαστηρίου, με επικεφαλή το φωτογράφο
Σπύρο Στάβερη, θα είναι ανοιχτό σε όσους θα
ήθελαν να το επισκεφθούν. Στη φετινή διοργάνωση
παρουσιάζονται μεταξύ άλλων η φωτογραφική
έκθεση «Ταξιδεύοντας στην Ανατολική Μεσόγειο
μέσα από το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού
Πολιτισμού του Θ. Κορρέ» και η «Aufarbeitung:
The Wall (2010-14)» των Νίκου Παναγιωτόπουλου
και Πηνελόπης Πετσίνη. Παράλληλα ο Χρόνης
Πεχλιβανίδης παρουσιάζει το δικό του ταξίδι στον
κόσμο του σουφισμού.
Πληροφορίες: Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Τηλ. 2310589141, info@
greekstatemuseum.com, http://www.
greekstatemuseum.com

Έκθεση Φωτογραφίας
Κάπου στο Χρόνο

Η

Σχολή Φωτογραφικών Σπουδών Όραμα παρουσιάζει στο Thission
Lofts την ετήσια έκθεση των σπουδαστών της με τίτλο «Κάπου

στο Χρόνο». Πάνω από 70 μαθητές εκθέτουν το έργο μιας ολόκληρης
χρονιάς δημιουργικής ενασχόλησης πάνω στη φωτογραφία, μέσα από
project τόσο προσωπικά όσο και ομαδικά, με στόχο να εκφράσουν
τη δική τους ματιά για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Οι φωτογραφίες,
σαν μια αντανάκλαση αποσπασματικών καταστάσεων της ζωής,
συλλαμβάνουν την αμεσότητα της στιγμής σώζοντας τις αναμνήσεις και
τα συναισθήματα μας από το πέρασμα του χρόνου. Μέσα από τα μάτια
των σπουδαστών, καλούμαστε να αναγνωρίσουμε την αξία αυτών των

Νίκος Μενουδαράκος

στιγμών που εμείς θεωρούμε δεδομένες και να οικειοποιηθούμε το
συναισθηματικό τους αντίκτυπο. Είτε πρόκειται για κοινότοπα γεγονότα
της καθημερινότητάς τους, είτε για σουρεαλιστικές απεικονίσεις που
αποκαλύπτουν τον εσωτερικό τους κόσμο, οι φωτογραφίες επιδιώκουν
να μας ταυτίσουν μαζί τους, να μας συνδέσουν με το περιβάλλον
και τον άνθρωπο και να μας αποκαλύψουν τον κοινό δρόμο που
διανύουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή.
Παράλληλα με την έκθεση των σπουδαστών, η σχολή θα παρουσιάσει
επιλεγμένες δουλειές από συμμετέχοντες στα workshop που
πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της χρονιάς.



Εγκαίνια: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 20:00
Καθημερινά 18:00-22:00
Διάρκεια έως Σάββατο 3 Οκτωβρίου
Thission Lofts, Πειραιώς 123, Αθήνα
www.oramastudies.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας



 296 •    14   

2015

 31

ON LINE    O IMAGING - E   

 24



... 7 8 108 &(8 8" 788& F >*8 / 1-7-1991

 296 •    14   

2015

 32

